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Notulen openbare vergadering van het bestuur van de Stichting Goois Natuurreservaat  
Nr. 570-o 

 

Datum: 1 april 2021, 15.20 uur 

Locatie: Online, via Microsoft Teams 

Aanwezigen: Dhr. C.J.G. Dosker (voorzitter), Mw. R. van den Berg (lid), Dhr. J. van den Bor (lid), Mw. 

H.B. Boudewijnse (lid), Dhr. P.A.M. Calis (lid), Dhr. B. Heller (lid), Dhr. G.C. Knoop (lid), Mw. 

M.L.C. Verbeek (lid), Mw. C.W. Kos (directeur-rentmeester), Mw. C.J. Kersbergen 

(teamleider Beleid, Ondersteuning en Externe relaties), Dhr. H. Hogeboom (Controller). 

Mw. M. Dieleman (toehoorder), Dhr. J. Olij (accountant, bij agendapunt 3) 

 

Te gast: De heer Schwietert (agendapunt 7 en 8) 

 

Notulist: Joost Hettema (SBB) 

 

 

1. Opening en vaststelling agenda 
De voorzitter opent de vergadering rond 15.20 uur en heet alle aanwezigen welkom, waarna de agenda 
wordt vastgesteld. De provincie heeft zich afgemeld, evenals Amsterdam. 
  

2. Vaststellen notulen openbare vergadering nr. 569-o d.d. 10 december 2020 
De notulen worden ongewijzigd vastgesteld. 
 
Actielijst en bestuursbesluitenlijst 
De actielijst en bestuursbesluitenlijst worden vastgesteld.  
 

3. Vaststellen jaarrekening Stichting Goois Natuurreservaat 2020 
De accountant geeft een toelichting op de jaarrekening. Het resultaat bedraagt € 331.589 negatief. Na 
verwerking van de dotaties/onttrekkingen aan de bestemmingsreserves resteert een positief saldo van  
€ 87.890, dat ten gunste wordt gebracht van de algemene egalisatiereserve. Alvorens de jaarrekening 
wordt vastgesteld wordt nog opgemerkt dat de werkelijke frictiekosten als gevolg van de doorgevoerde 
reorganisatie niet € 49.900 maar € 50.900 bedroegen.  
 

4. Vaststellen 1e Begrotingswijziging 2021 
Er zijn relatief kleine aanpassingen, die worden vastgesteld. Het betreft een actualisatie van de 
begrotingscijfers 2021, naar aanleiding van de uitkomsten van de jaarrekening 2020 en de 
begrotingswijzigingen 2020. 
 

5. Vaststellen Begroting 2022 
Bij het opstellen van de begroting 2022 is de wens van de participanten om een bezuiniging van 3% 
(exclusief loonstijgingen) te realiseren op de participantenbijdrage 2022 meegenomen. Per saldo betekent 
dit een afname met € 70.000 van de participantenbijdrage ten opzichte van 2021.  Het bestuur is verheugd 
dat GNR de wens van de participanten heeft opgepakt. Het bestuur realiseert zich dat de voorgestelde 
bezuinigingen een risico inhoudt op enerzijds hogere toekomstige afschrijvingskosten en anderzijds leidt 
tot minder advisering aan de Gooise gemeenten. Minder deelname aan externe overleggen met partners 
kan betekenen dat de inmiddels opgebouwde goede werkrelatie met, en waardering voor GNR snel afkalft.  
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De voorzitter merkt op dat juist gezien de drukte in de natuur in coronatijd  in plaats van een bezuiniging 
het meer voor de hand had gelegen om de bijdrage te verhogen vanwege toename in de kosten.  Hij roept 
de bestuursleden op om actief mee te helpen donateurs te werven voor GNR.  
 
Er wordt opgemerkt dat er dit jaar alles aan gedaan moet worden om het aantal donateurs te verhogen en 
de fondsenwerving te intensiveren.  
 
De begroting 2022 wordt met waardering vastgesteld. 
 

6. Vaststellen Jaarverslag Goois Natuurreservaat 2020 
Het concept jaarverslag wordt met veel complimenten vastgesteld. GNR zal het vastgestelde Jaarverslag 
opmaken. Deze zal worden meegezonden met de financiële stukken die voor zienswijze aan de gemeenten 
en statenleden worden aangeboden. N.a.v. het jaarverslag wordt nog opgemerkt dat VARA’s Vroege 
Vogels een hele uitzending gaat wijden aan het Goois Natuurreservaat (16 april 2021 op NPO Radio 2 om 
19.50 uur). 
 

7. Vaststellen geactualiseerd handelingskader grondverwerving en aangepaste kaart 
De geactualiseerde versie van het ‘Handelingskader grondverwerving 2021 Goois Natuurreservaat’ waarin 
de eerder genomen bestuursbesluiten van 2017 en 2020 zijn verwerkt wordt vastgesteld, evenals de 
daarin opgenomen en aangepaste kaart aankoopwaardige gebieden waarbij mogelijke aankoopwaardige 
gebieden in de voormalige gemeente Muiden zijn opgenomen, conform het besluit van december 2020 
waarin is besloten het aankoopgebied uit te breiden tot de gemeentegrenzen van Gooise Meren. 
 
In het handelingskader wordt opgenomen dat zowel de gemeente waar wordt aangekocht als het bestuur 
worden geïnformeerd over aankopen die de directeur-rentmeester zelfstandig kan doen.  
 

8. Verkenning aankoop Kocherbos te Muiderberg 
De heer Schwietert (M.H.C.), toehoorder, sluit aan bij de vergadering. De eigenaar van het Kocherbos, 
Stichting Hockey Muiderberg, heeft het bos aan GNR te koop aangeboden. Er wordt vastgesteld dat deze 
aankoopmogelijkheid past bij de inhoudelijke criteria voor verwerving zoals die zijn opgenomen in het 
geactualiseerde Handelingskader Grondverwerving 2021. De directeur-rentmeester zal het 
onderhandelingsgesprek met de eigenaar aangaan, fondsen werven ter dekking van de aankoopkosten en 
een aankoopvoorstel inclusief financiering ter besluitvorming aan het bestuur voorleggen. 
 
In het finale voorstel moet nog wel helder geformuleerd worden wat er gebeurt met de ondergrond, het 
hockeyveld.  
 
Het gebied maakt onderdeel uit van de NNN waardoor een SNL-beheersubsidie kan worden verkregen. 
GNR kan het beheer voor zover nu kan worden overzien met de eigen werkorganisatie doen. mw. Verbeek 
merkt op dat er voor het beheer van dit nieuwe gebied wat betreft de gemeente Huizen geen aanvraag 
gedaan kan worden voor een hogere participantenbijdrage. 
 

9. Sustainable Development Goals (SDG’s) 
Het bestuur neemt met waardering kennis van de Sustainable Development Goals die GNR gaat omarmen 
en een plek gaat geven in richtinggevende (beleids)documenten zoals de beheervisie, het volgende 
beleidsplan, toekomstige jaarplannen en -verslagen en andere communicatie uitingen. 
 

10. Stand van zaken organisatie 
 Mw Kos vertelt dat de coronacrisis impact heeft op de organisatie. Het werk buiten door de boswachters, 
regiobeheerders, herders en veeverzorgers en terreinmedewerkers gaat door, en de drukte in de natuur 
en druk op de natuur en enorme bende afval zijn een extra belasting. De vrijwilligersgroepen liggen stil.  
De mensen die normaal veel op kantoor werken, werken vanaf dag 1 van de lockdown thuis. Dat is zwaar, 
zeker voor medewerkers die klein behuisd zijn en/of kleine kinderen hebben.  
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Wat GNR nu vooral merkt is dat de broodnodige communicatie en samenwerking tussen alle medewerkers 
van onze kleine organisatie onder druk staat. Online bijeenkomsten, mail, telefoon en Whatsapp 
vervangen maar ten dele de fysieke ontmoeting, het praatje bij het koffieautomaat en tijdens de lunch en 
zo de uitwisseling van informatie tussen “binnen” en “buiten”. Dat trekt een grote wissel op de kleine GNR 
organisatie, en juist op onze kracht van flexibiliteit, snel schakelen en een uitwisseling van de 
ontwikkelingen buiten. Het MT doet haar uiterste best om de lijnen open te houden en zorgt ervoor dat 
elke dag een MT lid is op kantoor als aanspreekpunt voor de buitenwerkers. GNR organiseert online 
bijpraatsessies, heeft wekelijks een online “GNR kwartiertje”  waar alle medewerkers elkaar ontmoeten, 
en de boswachters maken regelmatig videoberichten voor alle thuiswerkers over alles wat buiten speelt.  
 
Mw Verbeek en mw. Boudewijnse doen de suggestie om over de drukte in de natuur en de mooie 
campagne “Welkom in de Kraamkamer in de Natuur” waar GNR samenwerkt met Staatsbosbeheer, 
Natuurmonumenten en de Landschappen Nederland ook te communiceren via lokale kranten en bladen.  

 
11. Mededelingen 

De mededelingen worden ter kennisgeving aangenomen. Als mededeling wordt nog toegevoegd de door 
het College van Hilversum vastgestelde mobiliteitsvisie waarin GNR geparticipeerd heeft. GNR heeft hierbij 
een zienswijze ingediend voor de bespreking in de commissie en verzoekt het college bij het onderzoek 
naar een ondergrondse tunnel expliciet de impact op natuur, omgeving en milieu erbij te betrekken. 
 
Mw Kos meldt naar aanleiding van de mededelingen dat  de beheervrijwilligers weer in tweetallen met 
inachtneming van  alle maatregelen tegen verspreiding van het coronavirus weer buiten kunnen werken. 
 
N.a.v. 'Inbreng van provincie Noord-Holland op Programma Natuur van het rijk' wordt toegelicht dat 
toepassing van steenmeelgift de bodem die door stikstofdepositie is aangetast gezonder kan maken. GNR 
zet hier stevig op in.  Het is een biodiversiteitsmaatregel in het belang van flora en fauna. 
 

12. Ingekomen stukken 
De ingekomen stukken worden ter kennisgeving aangenomen. 
 

13. Rondvraag 
Er zijn geen punten voor de rondvraag. 
 

14. Sluiting 
De voorzitter sluit de openbare vergadering rond 17.00 uur. 

 
 
 
Vastgesteld d.d.  17 juni 2021 
 
 
 
 
 
C.J.G. Dosker       C.W. Kos 
Voorzitter       directeur-rentmeester 
 
 


